
Finurlig rikedom fångar nyfödd publik 
Ett bo, en livmoder – ur det föds småbarnsteater av bästa märke. Sara 
Myrberg och regissören Hedvig Claesson fångar den yngsta publiken med 
lyhördhet och respekt. 
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Tänk att gå på teater och känna sig så 
välkommen! Och bli presenterad, 
uppmärksammad, bekräftad. Teatern verkar 
till och med bli uppriktigt glad över att just 
jag kommer. Och har jag inte lust att titta, 
eller om jag blir lite ledsen, finns det 
strategier för det, och om jag vill ta en 
promenad går det också jättebra, precis bakom publikgradängen. Så fina förutsättningar får 
publiken, mellan 6 och 18 månader, till ”Bo” på Teater Tre, av och med skådespelaren och 
dansaren Sara Myrberg och i regi av Hedvig Claesson. 
 
Det placeras en flagga på scenens runda matta. Den är bebodd. På mattan ett bo, en hydda, 
som liknar en jättestor vit lampskärm eller en krinolin eller en igloo. Boet lyser stundtals i 
olika färger. När Sara Myrberg kollat in att mysbelysningen i salongen är på och att publiken 
är på plats kryper hon in i det milt rödlysande boet, och vi ser en skuggspelskoreografi som 
associerar till ett foster i en livmoder. 
Så knixar hon sig ut ur boet, leker med några vita slöjor. Det är vackert och varligt. Spelet 
bygger på det igenkännbara i ritualer och föremål. Tittutlek, strumpor som flyger, kastruller 
och vispar, lysande långa snören, en spännande, skramlande kedja med nycklar, väskor med 
intressant innehåll. 

Rörelserna ackompanjeras av en mjuk ljud- och musikmatta, som 
varsamt rytmiserar och ger harmoni. Teater Tre har gedigen 
erfarenhet av småbarnsteater och är enda svenska gruppen i det 
europeiska scenkonstprojektet "Small size performing arts for early 
years" för barn 0-6 år. 

Sara Myrberg har också en alldeles särskild lyssnande lyhördhet, riktad respekt och subtil 
känsla för den allra yngsta publiken. "Bo" bjuder på finurlig uppfinningsrikedom i det lilla 
formatet. Rummet fylls av förundran. Efter föreställningen får man tulta in på scenen och 
utforska vad som finns i väskorna. Och så bjuds man på fika. Med majskrok. 
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